
 
 
Dit melden u: 
 
haar dochter en schoonzoon
 Danny en Martine Blauwbloeme - Meulebroecke

haar broer, schoonzus, neven en nichten
 Georges † en Lydia † Geenens - Noterman 
 Gerard en Mariette Geenens - Gabriel en familie

De neven en nichten van de families Geenens - Dezaeytijd en Meulebroecke - Coppens.

 
Rouwadres:

9700 Oudenaarde, Koning Albertstraat 12
 

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be

D’hondt | zorg voor uitvaart | Oudenaarde | 055 31 11 33

 
 

Georgette Geenens
 1931 - 2021



 
 
 
 

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang alles gegeven, dat was je wil.

Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig

maar nu is het op.
Zo is het goed.

Weg ben je,
weg voor altijd.

Wij zijn alleen met ons verdriet.

Martine & Danny

 
Liefste ma’ke,

Wat ga ik je enorm hard missen, je was er altijd 
voor mij. Ik kon steeds alles aan je vertellen, 
steeds gaf je een helpende hand. Je was ook 
altijd te vinden om een babbeltje te slaan.
De laatste maanden ging het steeds minder. 
Het deed toch zo een pijn je elke dag achter-
uit te zien gaan. Je zal nooit gedacht hebben 
op deze manier naar je einde toe te gaan, 
gelukkig besefte je het niet altijd. Hopelijk kom 
je nu pa en parenk terug tegen in alle rust.
Ik zal je nooit vergeten, je zal altijd een gro-
te plaats in m’n hart innemen. Ik koester alle 
mooie herinneringen.
Ik hou ontzettend veel van je.

Martine
 

 
Liefdevol aandenken aan

Georgette Geenens
weduwe van de heer Adolf Meulebroecke 

geboren te Melden op 11 juli 1931 en overleden te Oudenaarde op 12 december 2021
 
 
 

Het afscheid heeft plaats in beperkte kring.

Georgette zal rusten op het urneveld van de stadsbegraafplaats  
Meulewal te Oudenaarde-Eine. 

U kan Georgette een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt,  
Gentstraat 82 te Oudenaarde, t.e.m. donderdag 16 december van 16 tot 19 uur. 

Warme dank aan het team van WZC De Meerspoort te Oudenaarde. 
 


